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Věc:  Státní podpora č. N 63/2005 – Česká republika 

 Program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 
 v resortu dopravy 

 
 
 Vážený pane ministře, 

 
1. Postup 
 

1. Dne 30. dubna 2004 oznámily české orgány Komisi určité opatření. Toto 
oznámení nebylo dále předáno Generálnímu ředitelství „Energie a doprava“ 
Komise. 

 
2. Dne 31. srpna 2004 české orgány opětovně oznámily Komisi stejné opatření. 

Obě dvě oznámení byla provedena v rámci postupu nazývaného „přechodný“ 
podle přílohy 4 bod 3 aktu o přistoupení, kterého využívají opatření v odvětví 
dopravy, oznámená novými členskými státy do 31. srpna 2004. 

 
3. České orgány poté opětovně oznámily 5 opatření, včetně výše uvedeného 

opatření, dopisem ze dne 4. listopadu 2004, který byl na generálním 
sekretariátu zaevidován dne 9. listopadu 2004. Vzhledem k tomu, že toto 
oznámení má stejný název jako oznámení, která byla přijata v rámci 
„přechodného“ postupu, Komise požádala dopisem ze dne 20. prosince 2004 
české orgány, aby vyjasnily, zda a za jakých podmínek byl dopis ze dne 
4. listopadu novým oznámením. 
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4. Dopisem ze dne 11. února 2005, který byl na generálním sekretariátu 
zaevidován dne 15. února 2005, informovala Česká republika Komisi, že se 
jednalo o nové oznámení, neboť opatření 1 bylo pozměněno vzhledem 
k oznámením spadajícím do přechodného postupu a opatření 2 až 4 v té době 
ještě nebyla oznámena. Komise tedy zaevidovala tento případ jako novo 
podporu oznámenou pod číslem N 63/2005. Žádost o doplňující informace 
byla odeslána dne 1. března 2005; elektronickou poštou dne 17. května 2005 
Komise českým orgánům připomněla jejich povinnost odpovědět ve lhůtě 
jednoho měsíce; dopisem ze dne 26. května 2005 získala doplňující informace. 

 
2. Podrobný popis opatření 
 

5. Rozhodnutím ze dne 18. srpna 2004 přijala Česká republika „program na 
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v resortu dopravy“. 
Tento program je programem podle článku 2 nařízení vlády č. 63/2002 Sb. ze 
dne 16. ledna 2002, o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 
a druhotných zdrojů, které vláda přijala podle hlavy 3 článku 5 zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

 
6. Tento článek stanoví, že česká vláda přijme takový program za účelem 

konkretizace finanční podpory různým odvětvím s cílem za prvé úspor energie 
a za druhé zvýšení využití alternativních paliv. Délka trvání takového 
programu jsou čtyři roky. 

 
7. Program má tedy dva cíle: dosáhnout úspory energie v odvětví dopravy a 

zvýšit tržní podíl alternativních paliv v dopravě. Toto rozhodnutí se týká 
pouze prvního cíle. Co se týká druhého cíle, Česká republika oznámila 
související opatření v postupu nazývaném „prozatímní“1, kterého využívají 
opatření v odvětví dopravy, oznámená novými členskými státy do 
31. srpna 2004.2 Opatření týkající se druhého cíle budou předmětem 
pozdějšího rozhodnutí v rámci „prozatímního“ postupu. 

 
8. Rozpočet programu na rok 2005 je 57 942 000 českých korun (CZK), což je 

přibližně 1 947 000 EUR. Roční rozpočet programu je stanoven státním 
rozpočtem na daný rok. Pro období 2005 až 2008 česká vláda předpokládá 
celkový rozpočet 278 317 000 CZK (přibližně 9 210 741 EUR). Česká vláda 
sdělila Komisi následující podrobné předpoklady (v tisících CZK): 

                                                           
1  Dopis České republiky ze dne 31. srpna 2004, značka 5753/2004-SZ/SEA. 
2  Viz Příloha IV smlouvy o přistoupení, bod 3.4. 
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Zdroj financování 2005 2006 2007 2008 2005 -
2008 

Státní rozpočet (MD ČR) 
program celkem 

57 942 74 590 63 605 82 180 278 317

Dotace ze strukturálních fondů 
EU (ERDF) v rámci OP 
Infrastruktura 

53 848 46 680 10 895 6 540 117 963

 
9. Tímto oznámením Česká republika žádá o schválení programů na roky 2005, 

2006, 2007 a 2008. 
 
10. Program bude zveřejněn ve finančním zpravodaji České republiky. Aby pro 

své činnosti získali státní finanční podporu, případní příjemci musejí 
ministerstvu dopravy předložit soubor podkladů, ministerstvo následně přidělí 
podpory na základě přínosu předložených souborů podkladů. Kritéria 
používaná při hodnocení nabídek jsou tato: 

 
• rozhodující kritérium pro hodnocení projektu a jeho další přípustnost – 

projekt musí vyhovět všem formálním požadavkům, 

• přínos projektu – jak projekt přispěje k naplnění cílů programu, 

• provozní schopnosti – jaké má žadatel zkušenosti s prováděním projektů 
v dané oblasti do vnitrostátních právních předpisů, 

• vhodnost projektu – technická, ekologická a ekonomická úroveň projektu, 

• metodologie – uskutečnitelnost projektu, reálnost dosažení přínosů, 
vhodnost umístění, posouzení rizik, možnost monitorování výsledků, 

• udržitelnost – dlouhodobá zajištěnost odbytu, finanční zajištěnost, 
technologická progresivnost, možnost návazných aktivit, 

• rozpočet a efektivnost nákladů – účelnost a adekvátnost vynaložených 
nákladů. 

 
11. Aby bylo možno dosáhnout cíle úspory energie, program stanoví pět 

následujících opatření: 
 

2.1 Hospodárné využívání energie u budov a jejich vybavení 
 

12. Cílem tohoto opatření je snížit spotřebu energie v rámci provozování 
administrativních budov. Za tímto účelem tento podprogram podporuje 
pořádání energetických výhledů, provádění opatření na úsporu energie i 
získávání a instalace zařízení na měření spotřeby a regulačních systémů. 

 
13. Příjemce podpory na energetický výhled musí uplatňovat opatření na úspory 

energie stanovené ve výhledu ve lhůtě do šesti měsíců po provedení výhledu, 
pokud nepřinášejí dodatečné náklady. 

 
14. Tabulka 1 udává maximální výše podpor stanovené v podprogramu 1: 
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Tabulka 1: maximální výše podpor 
 

Opatření Dotace ze státního rozpočtu3 

 

výhledy Až 50 %, nejvýše 500 000 CZK (16 700 EUR) na jeden výhled 

regulace systémů vytápění a 
jejich rozdělení na zóny 

hospodaření s energií 

využívání obnovitelných 
zdrojů energie (biomasa, 
sluneční energie) a tepelná 
čerpadla na výrobu tepla a 
ohřev užitkové vody 

využití proudění vzduchu a 
odpadního tepla ve velkých 
prostorách (haly, sklady, 
atd.) 

osvětlení s dobrou 
energetickou účinností 

Až 50 %, nejvýše 1 milion CZK (33 400 EUR) na jedno opatření 

instalace systémů měření 
spotřeby a regulačních 
systémů 

Až 50 %, nejvýše 1 milion CZK (33 400 EUR) na jedno opatření 

 
15. Příjemci těchto podpor jsou čtyři následující instituce: 

 Ministerstvo dopravy České republiky, 

 Centrum dopravního výzkumu (CDV), což je veřejná instituce, zřízená 
rozhodnutím ministerstva dopravy a financovaná ze státního rozpočtu, 
jejímž úkolem je dodávat ministerstvu dopravy vědecké a technické údaje, 
aby pomohlo ministerstvu přizpůsobovat jeho politiky a rozvíjet návrhy 
právních předpisů; 

 Centrum služeb pro silniční dopravu, což je veřejná instituce, zřízená 
rozhodnutím ministerstva dopravy a financovaná ze státního rozpočtu, 
která dohlíží na silniční dopravu, na technické podmínky vozidel, na 
operace autoškol a na prevenci v silničním provozu; 

 Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR), což je veřejná instituce, zřízená 
rozhodnutím ministerstva dopravy a financovaná ze státního rozpočtu, 
která je správcem české silniční sítě. 

 

                                                           
3  Procentní výše se vztahuje ke způsobilým nákladům podle metodiky definované v rámci 

státních podpor na ochranu životního prostředí. 
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2.2 Podpora na úspory energie v oblasti pohonu 
 
16. Cílem tohoto opatření je dosáhnout úspor u paliv a elektrické energie 

používané pro pohon dopravních prostředků. Za tímto účelem poskytuje 
finanční podporu pro získávání nových hnacích motorů a modernizace 
trolejbusů i tramvají, která umožní snížit energetické ztráty, nebo dokonce i 
energii získávat, například při brždění. 

 
17. Jak je uvedeno v bodech 36 a 37 pokynů Společenství o státní podpoře na 

ochranu životního prostředí (dále jen pokyny), finanční podpora je omezena 
na investice do zařízení na snížení nebo úplné odstranění znečištění a náklady, 
které se berou v úvahu, jsou dodatečnými investičními náklady nutnými ke 
splnění cílů ochrany životního prostředí. 

 
18. Program se tedy zaměřuje na dokončení významných zlepšení v oblasti 

životního prostředí a pro podniky vytváří silnou pobídku investovat do 
nejmodernějších technologií, které umožňují lepší ochranu životního prostředí. 

 
19. Tabulka 2 udává maximální výše podpor stanovené v podprogramu 2: 
 
Tabulka 2: maximální výše podpor 
 

Opatření Dotace ze státního rozpočtu 

uplatňování technických 
opatření na dopravní 
prostředky 

použití moderních 
technologií 

30 %, nejvýše 1 500 000 CZK (50 000 EUR) na jeden výhled 

 
20. Příjemci těchto podpůrných opatření jsou na jedné straně dopravní podniky 

(fyzické nebo právnické osoby), kterým český stát uložil povinnost závazku 
veřejné služby. Na straně druhé jsou příjemci těchto opatření subjekty, které 
zajišťují provoz a údržbu dopravních infrastruktur, tedy Ředitelství silnic a 
dálnic (ŘSD), Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), České dráhy (ČD 
a.s.) a Ředitelství vodních cest České republiky. 

 
2.3 Podpora dopravním infrastrukturám 
 

21. Cílem tohoto opatření je snížit spotřebu energie v rámci provozování a údržby 
dopravních infrastruktur. Poskytuje podporu na zavádění opatření vedoucích 
ke snížení spotřeby energie v rámci provozování a údržby dopravních 
infrastruktur. 
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22. Tabulka 3 udává maximální výše podpor stanovené v podprogramu 3: 
 
Tabulka 3: maximální výše podpor 

 
Opatření Dotace ze státního rozpočtu 

Přípravná fáze nebo 
provádění opatření 

Až 50 %, nejvýše 1 milion CZK (33 400 EUR) na jedno 
opatření 

 
23. Příjemci těchto opatření jsou subjekty, které zajišťují provoz a údržbu 

dopravní infrastruktury (Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správa železniční 
dopravní cesty (SŽDC), České dráhy (ČD a.s.) a Ředitelství vodních cest 
České republiky). 

 
2.4 Podpora dopravním organizacím 
 

24. Cílem tohoto opatření je, aby dopravní organizace využívala energii účinněji a 
aby se zvýšil podíl dopravních prostředků s nižší spotřebou energie. 
Podporuje: 

 opatření, která vedou k omezení přetížení ve městech opatřeními, která 
upřednostňují veřejnou dopravu a bezmotorovou dopravu; 

 integrované dopravní systémy (IDS) a spojení mezi individuální 
automobilovou dopravou (IAD) a městskou hromadnou dopravou (MHD) 
(„parkoviště P+R a B+R, …“); 

 opatření vedoucí ke zvýšení podílu bezmotorové dopravy (jízdní kolo, 
chůze pěšky, atd. …). 

 
25. Opatření 4 je zaměřeno na regiony a města, která budou využívat finanční 

podporu, aby zlepšily organizaci dopravy na svém území. 
 
26. Opatření není určeno k podpoře kombinované dopravy, protože české orgány 

zavedly zvláštní program pro kombinovanou dopravu, který byl také oznámen 
Komisi a který bude předmětem jiného rozhodnutí (číslo jednací N 132/2005). 

 
27. Opatření není taktéž určeno k podpoře uskutečňování projektů cyklostezek. 

České subjekty, které mají zájem o tento typ podpory se mohou obrátit na 
vnitrostátní fond dopravní infrastruktury. 
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28. Tabulka 4 udává maximální výše podpor stanovené v podprogramu 4: 
 
Tabulka 4: maximální výše podpor 

 
Opatření Dotace ze státního rozpočtu 

opatření, která vedou 
k omezení přetížení provozu 

optimalizace v rámci IDS a 
spojení MHD-IAD 

opatření vedoucí ke zvýšení 
podílu bezmotorové 
dopravy v provozu (jízdní 
kolo, chůze pěšky, atd. …). 

Až 30 %, nejvýše 1 milion CZK (33 400 EUR) na jedno 
opatření 

 
29. Příjemci těchto akcí jsou: 

• Obce a města; 

• Místní samosprávy; 

• Místní správy dopravy; 

• Občanská nezisková sdružení a církve; 

• Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC), Ředitelství vodních cest České republiky 

 
2.5 Podpora konzultačních činností, školení a propagování racionálního využití 

energie v odvětví dopravy, které zdůrazňuje zlepšení stavu životního prostředí 
 

30. Cílem tohoto opatření je vzdělávání, školení, poradenství a propagování 
racionálního využití energie a jejich obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy. 
Podporuje opatření, jejichž cílem je: 

 Zlepšení úrovně informovanosti veřejnosti týkající se možností 
racionálního využití energie v odvětví dopravy; 

 Ovlivnění postoje veřejnosti, aby byla vnímavá vůči informacím o potřebě 
racionálního využití energie v odvětví dopravy; 

 Změna chování veřejnosti, aby v odvětví dopravy došlo ke snížení 
spotřeby energie z neobnovitelných energetických zdrojů; 
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31. Tabulka 5 udává maximální výše podpor stanovené v podprogramu 5: 
 
Tabulka 5: maximální výše podpor 

 
Opatření Dotace ze státního rozpočtu 

specializované kurzy, 
semináře, neziskové 
konference zaměřené na 
využití energie v dopravě 

Až 50 %, nejvýše 50 000 CZK (2 500 EUR)/den na regionální 
akce, nebo 100 000 CZK (5 000 EUR)/den na mezinárodní 
akce. 

uskutečňování televizních a 
rádiových programů, videí, 
prezentací v tisku, výstav 
atd. 

Až 50 %, nejvýše 500 000 CZK (16 700 EUR) na jedno 
opatření 

 
32. Příjemci těchto podpor jsou fyzické a právnické osoby. Aby mohly být 

příjemcem podpory, musí prokázat úroveň specializace tvůrce informačních 
materiálů nebo organizátora akcí, a dokázat možnosti použití materiálů nebo 
činností s ohledem na stanovené cíle. 

 
3. Vyhodnocení opatření 
 
3.1 Dostupnost podpory 
 

33. Ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy stanoví, že „podpory poskytované 
v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo 
mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo 
určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, 
neslučitelné se společným trhem“. 

 
34. Všechna opatření jsou financována rozpočtem českého státu, a tedy jsou 

poskytována státem. 
 
3.1.1 Příjemci jsou podniky ve smyslu čl. 87 odst. 1 
 

35. Vyvstává tedy otázka, zda příjemci jsou podniky ve smyslu čl. 87 odst. 1 
Smlouvy. Podle ustálené judikatury Soudního dvora je podnikem ve smyslu 
čl. 87 odst. 1 Smlouvy „každý subjekt, který vykonává hospodářskou činnost“ 
a to „nezávisle na svém právním postavení a způsobu svého financování“.4 

 
36. Co se týká opatření 2 a 3, je zřejmé, že dopravní podniky, které jsou pověřeny 

veřejnou službou dopravy, vykonávají hospodářskou činnost.5 Co se týká 
subjektů, které zajišťují provoz a údržbu dopravních infrastruktur, Komise 

                                                           
4  Rozsudek ze dne 23. dubna 1991, Höfner et Elser / Macrotron (C-41/90, Sb. rozh. s I-1979) 

(viz al. 21, 23). 
5  Rozsudek ze dne 24. července 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-

280/00, Sb. rozh.s. I-7747). 
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rozhodla o tom, že správa dopravních infrastruktur (železniční síť, silniční síť, 
síť vnitrozemských vodních cest) představuje hospodářskou činnost.6 

 
37. Co se týká opatření 4, je třeba rozlišovat mezi různými případnými příjemci. 

Co se týká měst a obcí a místních samospráv, obvykle nevykonávají 
hospodářskou činnost, ale vykonávají pravomoci veřejné moci na místní či 
regionální úrovni. Přesto, tyto subjekty vykonávají často také hospodářské 
činnosti, jako je údržba veřejných bazénů, údržbu parkovišť… Může tak být 
vyloučen pouze, pokud alespoň část z nich vykonává hospodářskou činnost. 

 
38. Občanská sdružení a církve obvykle nevykonávají hospodářské činnosti. 
 
39. Místní správy dopravy, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správa železniční 

dopravní cesty (SŽDC) a Ředitelství vodních cest České republiky vykonávají 
hospodářské činnosti, jak bylo uvedeno výše. 

 
40. Co se týká opatření 5, je třeba uvést, že nabídka specializovaných kurzů, 

seminářů a konferencí a novinářských a komunikačních aktivit tvoří 
hospodářské činnosti. 

 
41. Co se týká opatření 1, je třeba prověřit postupně všechny subjekty, které jsou 

příjemci podpory. Co se týká ministerstva, představuje veřejnou moc, zejména 
v přípravě návrhů právních předpisů a přípravy politik a v tomto kontextu tedy 
není možné uvažovat o tom, že vykonává hospodářskou činnost. Centrum 
dopravního výzkumu podporuje ministerstvo v plnění tohoto poslání veřejné 
moci. Také tedy nevykonává hospodářskou činnost. 

 
42. Centrum služeb pro silniční dopravu vykonává dohlížecí funkce. V rozsudcích 

Porto di Genova7 a Aéroport de Paris8 se Soudní dvůr a Soud prvního stupně 
usnesly, že poslání policie netvoří hospodářské činnosti. Úkoly kontroly, které 
český stát přidělil Centru služeb pro silniční dopravu, představují takové úkoly 
policie. Centrum služeb pro silniční dopravu tedy nevykonává hospodářské 
činnosti. 

 
43. Co se týká čtvrtého příjemce, Ředitelství silnic a dálnic, výše již bylo 

uvedeno, že vykonává hospodářskou činnost. 
 
44. S výjimkou opatření 1 a opatření 4, pokud příjemci nevykonávají 

hospodářskou činnost, všechna stanovená opatření budou moci využívat 
podpory podnikům ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy. 

 

                                                           
6  Viz rozhodnutí N 356/2002, Network Rail, bod 70 a následující; viz také případ T 229/94, 

rozsudek soudu prvního stupně ze dne 21. října 1997, Deutsche Bahn, ECR 1997, s. 1689. 
7  ESD 343/95, Porto di Génova. 
8  TPI T 124/98, Aéroports de Paris. 
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3.1.2 Příjemci získají hospodářskou výhodu 
 
45. Vyvstává tedy otázka, zda tato podniky dostávají hospodářskou výhodu. Je 

třeba uvést, že díky programům mohou podniky, které jsou příjemcem 
podpory, získat výrobky a služby, které pomáhají snížit spotřebu energie na 
nižší hodnotu, než jejich konkurenti, kteří nejsou příjemcem programů. 
Uvedené podniky tedy dostávají hospodářskou výhodu. 

 
3.1.3 Hospodářská výhoda narušuje, nebo hrozí že naruší hospodářskou soutěž 

 
46. Za třetí je třeba zkontrolovat, zda finanční podpora, kterou podniky dostávají, 

narušuje nebo hrozí že naruší hospodářskou soutěž. Pro opatření 2, 
opatření 4 a opatření 5 vyplývá hrozba narušení hospodářské soutěže z toho, 
že příjemci finanční podpory účinkují na trzích otevřených hospodářské 
soutěži a že všichni účastníci těchto trhů nedostávají finanční podporu, kterou 
předpokládá česká vláda. 

 
47. Naproti tomu není zřejmé, že opatření 3 narušuje nebo hrozí narušit 

hospodářskou soutěž, neboť příjemci podpory, správci železniční 
infrastruktury a vodních cest účinkují na trhu, které v tomto stádiu zůstává 
zavřené konkurenci. Železnice, silnice a vodní cesty v České republice tvoří 
vnitrostátní monopoly, jejichž řízení je svěřeno Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD), Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) a Ředitelství vodních cest 
České republiky. Tyto tři instituce tvoří součást veřejné správy. 

 
48. Aby bylo možno vědět, zda v těchto podmínkách finanční podpora poskytnutá 

českou vládou na opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie v rámci 
provozování a údržby dopravních infrastruktur, je třeba v první fázi 
analyzovat, zda podpora naruší nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž mezi 
správci infrastruktur, a v druhé fázi zda podpora naruší nebo hrozí narušit 
hospodářskou soutěž mezi uživateli těchto infrastruktur. 
 

1. Hospodářská soutěž mezi správci infrastruktury 
 

49. Hospodářská soutěž mezi správci infrastruktur může být hospodářskou soutěží 
intramodální, tedy mezi dvěma subjekty, které řídí stejný typ infrastruktury, 
nebo hospodářská soutěž intermodální, tedy mezi dvěma subjekty, které řídí 
odlišné infrastruktury. 
 

50. Intramodální hospodářská soutěž. Intramodální hospodářská soutěž se 
vyskytuje tam, kde trh s řízením infrastruktury je trhem otevřeným. 

 
51. Česká republika v současné době nemá žádný z dotčených trhů, tedy silniční 

infrastrukturu, železniční infrastrukturu, ani vodní cesty otevřené hospodářské 
soutěži. Jejich řízení je v rámci vnitrostátnímu monopolu svěřeno správci 
infrastruktury, který tvoří součást veřejné správy. 
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52. Činnosti správců české infrastruktury jsou omezeny svým statutem ve 
vnitrostátním právu na správu jediné infrastruktury, která jim je svěřena. 
Nemohou řídit infrastruktury v jiných členských státech Evropské unie a 
nemohou vykonávat hospodářské činnosti jiné než je správa infrastruktury, 
která jim byla svěřena. 

 
53. Komise se tedy domnívá, že v případě řízení infrastruktury se nejedná o 

intramodální hospodářskou soutěž a tedy z tohoto pohledu v tomto případě 
nehrozí nebezpečí narušení hospodářské soutěže. 
 

54. Intermodální hospodářská soutěž. Vyvstává tedy otázka, zda mezi třemi 
správci infrastruktur existuje hospodářská soutěž, aby získali uživatele pro své 
jednotlivé infrastruktury. Na první pohled se to zdá nepravděpodobné, mimo 
jiné je možno například uvažovat, že nákladní vozidlo nemůže použít železnici 
nebo vodní cestu. Zároveň je třeba brát v úvahu, že se to může stát 
nadstavbou, až intermodalita bude dostatečně rozvinuta, což umožní 
předpokládat, že nákladní automobil pojede alespoň část své cesty vlakem 
nebo lodí. 
 

55. Tuto otázku není třeba rozhodnout, protože i za předpokladu, že by mezi 
provozovateli infrastruktur existovala hospodářská soutěž, podpůrná opatření 
by nenarušila nebo nehrozila narušit vzájemnou hospodářskou soutěž, a to 
z následujícího důvodu: tři správci infrastruktur mají přístup k finanční 
podpoře na opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie v rámci provozování 
a údržby dopravních infrastruktur za stejných podmínek a se stejnými 
finančními omezeními. 
 

56. Závěr: Je vyloučené, aby finanční podpora narušila nebo hrozila narušit 
hospodářskou soutěž mezi správci infrastruktury. 
 

2. Hospodářská soutěž mezi uživateli infrastruktury 
 

57. Následně je třeba analyzovat, zda podpory, které česká vláda poskytne 
správcům infrastruktur hrozí narušit nebo naruší hospodářskou soutěž mezi 
zákazníky správců infrastruktur, což jsou uživatelé těchto infrastruktur. 
 

58. Předběžně to vyvolává otázku, zda mezi různými druhy dopravy je vzájemná 
zastupitelnost, neboť pouze za tohoto předpokladu by mezi uživateli různých 
infrastruktur byla hospodářská soutěž. 
 

59. Přesto v tomto případě není nutné tuto otázku rozhodnout, protože se může 
ukázat, že i kdyby mezi uživateli jednotlivých druhů dopravy existovala 
hospodářská soutěž, finanční podpora české vlády pro správce infrastruktury 
by nenarušila hospodářskou soutěž na tomto trhu, protože správci 
infrastruktury nebudou moci snížit poplatky, jako následek podpory, které 
požadují po uživatelích infrastruktury na částečné financování správy 
infrastruktury. 
 

60. Nejprve je nutno uvést, že uživatelé se v současné době podílí na financování 
infrastruktur pouze částečně. Co se týká silnic, je zpoplatněno pouze použití 



12 

dálnic. Nejedná se o cenu na kilometr, ale o roční paušální částku, která je 
stanovena politickým rozhodnutím a jejíž výše není vázána na skutečné 
náklady, které má správce infrastruktury. Mírné snížení nákladů na správu 
silniční infrastruktury tedy nebude mít vliv na paušální cenu, kterou platí 
uživatelé dálnic. Nedojde tedy ani k ovlivnění ceny za použití ostatních silnic, 
které je totiž zdarma. 
 

61. Co se týká vodních cest a železnic, správci infrastruktur požadují příspěvky na 
náklady na infrastrukturu v závislosti na ujeté vzdálenosti. České orgány 
ujistily Komisi, že finanční podpora na opatření vedoucí ke snížení spotřeby 
energie v rámci provozování a údržby dopravních infrastruktur neumožní 
správcům železnic a vodních sítí snížit cenu těchto příspěvků. 
 

62. Komise se tedy domnívá, že i kdyby mezi uživateli infrastruktur měla 
existovat intermodální hospodářská soutěž, nebude hrozit, že by mohla být 
narušena nebo že bude narušena, v tomto případě, předpokládanou finanční 
podporou, neboť správci infrastruktury nezmění ceny za využití infrastruktur 
na základě přidělení finanční podpory. 
 

3. Závěr 
 

63. Podpůrná opatření ve prospěch správců infrastruktury tedy nenarušují nebo 
nehrozí narušit hospodářskou soutěž ani na úrovni správců infrastruktury, ani 
na úrovni uživatelů infrastruktury. Opatření 3 tedy nepředstavuje státní 
podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 

 
3.1.4 Vliv na obchody mezi členskými státy 

 
64. Nakonec je třeba prověřit, zda podpůrná opatření ovlivňují obchod mezi 

členskými státy. Podle ustálené judikatury tedy Komise musí z tohoto 
pohledu analyzovat situaci uvedeného trhu, podíl příjemců podpory na tomto 
trhu, obchodní toky dotčených výrobků mezi členskými státy a vývozy 
příjemců.9 

 
65. Co se týká opatření 2, pokud příjemci nejsou správci infrastruktury, ale 

veřejné dopravní podniky, Soudní dvůr ve svém rozsudku Altmark rozhodl, že 
podpory pro veřejné dopravní podniky, i když se jedná o podniky s čistě 
místní aktivitou by mohly ovlivnit obchody mezi českými státy. 

 
66. Co se týká investicí podporovaných opatřením 4, může být provedena 

následující analýza: 
 

                                                           
9  Rozsudek ze dne 13. března 1985, spojené věci 296 a 318/82, Nizozemské království a 

Leeuwarder Papierwarenfabriek/Komise, bod 24. 
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67. Parkoviště „P + R“. Parkovištěm „P+R“ se rozumí parkoviště pro 
automobily, která jsou postavena v blízkosti stanice metra, zastávky tramvaje, 
trolejbusu nebo autobusu na předměstí. Cílem těchto parkovišť je podporovat 
občany, kteří pracují daleko od domu nebo bytu, aby alespoň jednu část cesty 
absolvovali veřejnou dopravou. Financování těchto parkovišť připadá buď 
obci, nebo místní správě veřejné dopravy. Česká vláda svým programem 
finanční podpory financuje část nákladů na výstavbu těchto parkovišť. 
Příjemcem finanční podpory je obec nebo správa veřejné dopravy, které 
připadá financování. 

 
68. Trh ovlivněný finanční podporou pro parkoviště „P+R“ je trhem s parkovišti 

pro vozidla, která se nacházejí v blízkosti stanice veřejné dopravy, protože 
člověk, který bydlí v blízkosti stanice nemá jinou možnost než zaparkovat své 
kolo v blízkosti stanice. Z důvodu samé podstaty parkoviště „P+R“ takové 
parkoviště nevstupuje do hospodářské soutěže s ostatními parkovišti „P+R“, 
které se nacházejí u jiných stanic veřejné dopravy. Naproti tomu vstupuje do 
hospodářské soutěže s ostatními parkovišti v okolí dotčené stanice.10 

 
69. Ve svém rozhodnutí N 464/99, „Transferium“ Komise uvedla, že čím dál tím 

více mezinárodních soukromých podniků je aktivních na tomto trhu. Tím, že 
se finanční podpora poskytne správci parkoviště „P+R“, v tomto případě obci 
nebo správě dopravy, česká vláda posiluje pozici tohoto správce na trhu 
správy parkovišť „P+R“. Existuje zde tedy případná možnost ovlivnění 
obchodu mezi členskými státy. 11 

 
70. Parkoviště „B + R“. Parkovištěm „B+R“ se rozumí parkoviště pro jízdní 

kola, která jsou postavena v blízkosti stanice metra, zastávky tramvaje, 
trolejbusu nebo autobusu na předměstí. Cílem těchto parkovišť je podporovat 
občany, kteří pracují daleko od domu nebo bytu, aby alespoň jednu část cesty 
absolvovali veřejnou dopravou. Financování těchto parkovišť připadá buď 
obci, nebo místní správě veřejné dopravy. Česká vláda svým programem 
finanční podpory financuje část nákladů na výstavbu těchto parkovišť. 
Příjemcem finanční podpory je obec nebo správa veřejné dopravy, které 
připadá financování. 

 
71. Trh ovlivněný finanční podporou pro parkoviště „B+R“ je trhem s parkovišti 

pro jízdní kola, která se nacházejí v blízkosti stanice veřejné dopravy, protože 
člověk, který bydlí v blízkosti stanice nemá jinou možnost než zaparkovat své 
jízdní kolo v blízkosti stanice. Na rozdíl od parkovišť „P+R“ na tomto trhu 
nejsou aktivní soukromé společnosti. To se vysvětluje zejména tím, že cyklisté 
nejsou ochotní platit za parkování svých jízdních kol, protože je pro ně snadné 
nalézt místo nedaleko parkoviště, kde mohou jízdní kolo zaparkovat zdarma. 
Není zde tedy možnost ovlivnění obchodu mezi členskými státy. 

 
72. Podpora užívání jízdního kola a chůze pěšky. Používání jízdního kola a 

chůze pěšky neumožňuje zdolávat veliké vzdálenosti; finanční podpora na 
jejich podporu tedy nemůže ovlivnit obchody mezi členskými státy. 

                                                           
10  Viz také rozhodnutí N 464/99, „Transferium“, bod 45. 
11  Viz také rozhodnutí N 464/99, „Transferium“, bod 32 a následující. 
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73. Nejlepší řízení dopravy ve městě. Protože doprava ve městě není 

v hospodářské soutěži s dopravou v jiném městě, finanční podpora, která 
umožňuje subjektům pověřeným řízením dopravy lepší řízení, například 
pomocí systémů inteligentního řízení, nemůže ovlivnit obchody mezi 
členskými státy. 

 
74. Závěrem je tedy třeba uvést, že investice podporované opatřením 4 

neovlivňují výměny mezi členskými státy, s výjimkou podpory parkovišť 
„P+R“, která ovlivňuje obchody mezi členskými státy. 

 
75. Co se týká opatření 5, tedy organizace seminářů a novinářských a 

komunikačních aktivit, je třeba provést detailnější analýzu. Trhy, které je třeba 
brát v úvahu, jsou trhy pro organizace seminářů a uskutečňování televizních a 
rádiových programů, videí, prezentací v tisku a výstav v češtině. Protože 
všechny semináře a všechny komunikační výstupy musí být v češtině, je 
zřejmě málo pravděpodobné, že by pro tyto typy produktů byly mezi 
členskými státy veliké objemy obchodu. 

 
76. Přesto je nutno nejprve uvést, že trhy s médii a trhy organizováním seminářů 

jsou poznamenány silnou internacionalizací. Co se týká médií, produkty 
mohou být také použity nejméně v jednom dalším členském státě, ve 
Slovenské republice, protože obyvatelé obou států obvykle rozumějí jazyku 
druhého státu. Pokud není možné vyvážet celé produkty do jiných členských 
států, ve většině případů bude možno alespoň část produktů (obrazy, zvuky, 
koncepty) použít ostatních členských státech.12 Opatření 5 tedy může ovlivnit 
obchody mezi členskými státy. 

 
77. Následkem toho se Komise domnívá, že opatření 2, opatření 4 pokud se týká 

parkovišť „P+R“ a opatření 5, tvoří nejméně část podpor ve smyslu čl. 87 
odst. 1 Smlouvy, zatímco opatření 1, 3 a 4 netvoří podpory ve smyslu čl. 87 
odst. 3 Smlouvy. 

 
3.2 Slučitelnost opatření 2, opatření 4 a opatření 5 se společným trhem 
 
3.2.1 Slučitelnost opatření 2 
 

78. Je třeba ověřit, zda podpory, které by Česká republika chtěla poskytnout 
určitým podnikům, jsou slučitelné se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 
písm. c) Smlouvy společně s pokyny Společenství pro státní podpory na 
ochranu životního prostředí (dále jen: pokyny)13. 

 
79. Opatření 2 stanoví podporu na úspory energie v oblasti pohonu. Komise se 

domnívá, že toto opatření je podporou investice v otázce úspory energie ve 
smyslu bodů 6 a 30 pokynů, které stanoví: 

 

                                                           
12  Viz rozhodnutí „Irish Language Broadcast Fund“, N 503/2004, s. 7. 
13  Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3. 
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6. „Opatření na úsporu energie“ by měla být vykládána, kromě jiného, 
jako činnost umožňující společnostem snižovat množství energie 
použité v jejich výrobním cyklu. Toto nařízení nezahrnuje vývoj a 
výrobu strojů nebo dopravních prostředků, jež mohou být provozovány 
s použitím menšího množství přírodních zdrojů. 
 
30. Investice na úsporu energie, jak je stanoví bod 6, se považují za 
rovnocenné investicím na podporu ochrany životního prostředí. Tyto 
investice hrají důležitou roli při hospodárném dosahování cílů 
Společenství na ochranu životního prostředí. Připadají proto v úvahu 
na poskytnutí investiční podpory při základní sazbě 40 % způsobilých 
nákladů. 

 
80. V této záležitosti se nejedná o vývoj nebo výrobu dopravního prostředku, 

který vyžaduje menší množství přírodních zdrojů, ale o nákup takového 
dopravního prostředku, který je pokryt pokyny. 

 
81. Protože Česká republika je zemí, která je celá způsobilá pro regionální 

podpory, minimální výše podpory musí být vypočtena metodou popsanou 
v bodě 34 pokynů, kde je stanoveno: 

 
V podporovaných regionech je maximální výše možné podpory ta, 
která je z následujících dvou možností vyšší: 
a) buď základní sazba investiční podpory na životního prostředí, tj. 
30 % hrubých investic (standardní systém), 40 % hrubých investic 
(v případě investic do zařízení šetřících energii, do obnovitelných 
zdrojů energie nebo na podporu kogeneračního systému), nebo 50 % 
hrubých investic (v případě investic do obnovitelných zdrojů energie 
zásobujících celé Společenství), plus 5 procentních bodů hrubých 
investic v regionech spadajících pod čl. 87 odst. 3 písm. c) a 
10 procentních bodů v regionech spadajících pod čl. 87 odst. 3 
písm. a); 
nebo sazba pro regionální podporu plus 10 procentních bodů hrubých 
investic. 

 
82. Použijeme-li metodu podle písmene a), dostaneme se na hodnotu 50 % pro 

všechny regiony s výjimkou Prahy (jedná se o regiony, na které se vztahuje 
čl. 87 odst. 3 písm. c)) a na hodnotu 45 % pro Prahu (na kterou se vztahuje 
čl. 87 odst. 3 písm. a)); pokud použijeme metodu podle písmene b), dostaneme 
se na hodnotu 60 % pro všechny regiony s výjimkou Prahy a na hodnotu 25 % 
pro Prahu (viz bod 4.8 Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře)14. 

                                                           
14  Úř. věst. C 73, 10.3.1998, s. 9. Znění je následující: 

Výše podpory musí být přizpůsobena tak, aby brala v úvahu povahu a závažnost regionálních 
problémů, které mají být řešeny. Je tedy nutné od počátku rozlišit mezi výší podpory 
poskytnutou v regionech způsobilých podle výjimky v písmenu a) a výší poskytnutou v 
regionech způsobilých podle výjimky v písmenu c). V této souvislosti musí být brán ohled na 
skutečnost, že regiony způsobilé pro výjimku podle čl. 92 odst. 3 písm. c) nejsou 
charakterizovány mimořádně nízkou životní úrovní nebo vysokou nezaměstnaností v tom 
smyslu, v jakém jsou tyto pojmy používány u výjimky v písmenu a) uvedeného odstavce. 
Narušující vlivy podpory jsou zde tedy méně odůvodněné než v regionech, které se kvalifikují 
pro výjimku podle písmene a). Narušující vlivy podpory jsou zde tedy méně odůvodněné než 
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83. Proto je vhodné použít výši 60 % pro všechny regiony s výjimkou Prahy a na 

výši 45 % pro Prahu. Tato hodnota může být navýšena o 10 procentních bodů, 
pokud příjemce je malý nebo střední podnik. 

 
84. Opatření 2 stanoví, že příjemci podpory mohou podle pokynů získat finanční 

podporu nejvýše 30 % způsobilých nákladů. České orgány ujistily Komisi, že 
způsobilé náklady jsou přísně omezeny na dodatečné investiční náklady nutné 
ke splnění cílů ochrany životního prostředí. Povolená výše pro opatření 2 je 
tedy nižší než maximální výše, kterou mohly české orgány poskytnout. 
Opatření 2 je tedy slučitelné se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 a 
s pokyny, zejména s body 30 a 34. 

 
3.2.2 Slučitelnost opatření 4 
 

85. Podpora na konstrukci parkovišť „P+R“ tvoří podporu na koordinaci dopravy. 
Je třeba ověřit, zda podpory, které by Česká republika chtěla poskytnout na 
opatření 4 jsou slučitelné se společným trhem podle nařízení 1107/70/EHS.15 

 
86. Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení stanoví, že členské státy 

mohou poskytnout podpory „pokud jde o koordinaci dopravy, pokud je 
účelem […] podpora rozvoje dopravních systémů a technologií, které jsou pro 
společnost všeobecně hospodárnější“. Cílem parkovišť „P+R“ je koordinace 
mezi silniční dopravou a hromadnou dopravou; umožní samosprávám uspořit 
energii, protože hromadná doprava spotřebovává méně energie na 
přepravenou osobu než silniční doprava a podporuje tak rozvoj dopravních 
systémů a technologií, které jsou pro společnost všeobecně hospodárnější. 
Financování parkovišť „P+R“ spadá do oblasti působnosti odstavce 1 
písmene c) nařízení 1107/70/EHS. 

 
87. Ustanovení odst. 1 písm. c) nařízení 1107/70/EHS stanoví, že „tyto podpory 

jsou omezeny na etapu výzkumu a vývoje a nesmějí pokrývat obchodní využití 
těchto dopravních systémů a technologií“. V České republice představuje 
parkoviště „P+R“ ještě inovaci, protože řešení není ještě tak běžné jako 
v Německu či Nizozemsku. Podpora se navíc omezuje na financování části 
investičních nákladů a neposkytuje se podpora na obchodní využití parkovišť 

                                                                                                                                                                      
v regionech, které se kvalifikují pro výjimku podle písmene a). V regionech podle čl. 92 
odst. 3 písm. c) nesmí strop regionální podpory obecně překročit 20 % ČGE s výjimkou 
regionů s nízkou hustotou obyvatelstva či nejvzdálenějších regionů, kde může dosáhnout až 
30 % ČGE. U regionů spadajících do úrovně NUTS II způsobilých podle čl. 92 odst. 3 
písm. a), jejichž HDP/SKS na obyvatele je vyšší než 60 % průměru Společenství, nesmí výše 
regionální podpory překročit 40 % ČGE s výjimkou nejvzdálenějších regionů, u nichž je 
přijatelná hodnota 50 % ČGE. V regionech, které jsou způsobilé podle čl. 92 odst. 3 písm. c) a 
které mají vyšší HDP/SKS na obyvatele a nižší míru nezaměstnanosti, než je průměr ve 
Společenství, nesmí výše regionální podpory přesáhnout 10 % ČGE, s výjimkou regionů 
s nízkou hustotou obyvatelstva nebo nejvzdálenějších regionů, kde tato hodnota může 
dosáhnout až 20 % ČGE. V případě regionů, které podléhají uvedenému stropu 10 % ČGE, 
lze výjimečně schválit větší výši, která nepřesáhne běžný strop ve výši 20 % ČGE pro regiony 
(odpovídající úrovni NUTS III nebo menší), které sousedí s regionem se statusem podle čl. 92 
odst. 3 písm. a) Smlouvy. 

15  Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 1. následně několikrát změněno. 
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„P+R“. Komise se tedy domnívá, že podpora pro parkoviště „P+R“ je 
slučitelná se společným trhem podle nařízení 1107/70/EHS. 

 
3.2.3 Slučitelnost opatření 5 
 

88. Je třeba ověřit, zda podpory, které by Česká republika chtěla poskytnout 
určitým podnikům jsou slučitelné se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 
písm. c) Smlouvy. Používání pokynů je vyloučeno, protože opatření, kterým 
jsou určeny podpory netvoří samy o sobě podpory, které chrání životní 
prostředí. Jejich vliv je spíše nepřímý: pomocí informačních kampaní chce 
česká vláda změnit chování obyvatel, což by mělo veliký vliv na životní 
prostředí. 

 
89. Na základě předchozí rozhodovací praxe Komise v této oblasti, především na 

základě rozhodnutí C 21/200316, je proto vhodné prověřit soulad s programem 
přímo na základě čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. Je tedy vhodné 
posuzovat, zda tento druh podpory splňuje kritéria, která musí být přímo 
v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. 

 
1.  Slučitelnost se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o 

ES 
90. Ustanovení čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES stanoví, že „podpory, které mají 

usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, 
pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se 
společným zájmem“ se považují za slučitelné se společným trhem. V tomto 
ohledu potřebuje Komise ohodnotit, zda podpora přispívá k cíli Společenství, 
zda je nezbytná a zda má motivační účinek k dosažení tohoto cíle a zda je 
přiměřená vzhledem ke sledovanému cíli, a proto nenarušuje hospodářskou 
soutěž a neovlivňuje obchod. 

 
91. Přispění k cíli Společenství. Evropská unie klade velmi vysoký důraz na 

ochranu životního prostředí a zejména na úspory energie a na energetickou 
účinnost. To již vyplývá ze článků 6 a 174 Smlouvy o ES; v nedávné době to 
bylo opětovně potvrzeno při přijetí zelené knihy týkající se energetické 
účinnosti dne 22. června 2005 Komisí. 

 

                                                           
16  Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2003 o státní podpoře, kterou Velká Británie plánuje 

poskytovat v rámci WRAP Environmental Grant Funding a WRAP Lease Guarantee Fund, 
Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 59, body 55-59. 



18 

92. V Obecných pokynech Společenství ke státní podpoře na ochranu životního 
prostředí17 Komise vysvětlila, že „cíle politiky ochrany životního prostředí 
musejí být začleněny do politiky Komise o kontrolách podpory v odvětví 
životního prostředí, zejména pokud jde o podporu udržitelného rozvoje“. 18 

 
93. Jak je vysvětleno výše, opatření podporovaná českou vládou přispívají 

k ochraně životního prostředí: pomocí seminářů a informačních kampaní 
v médiích budou čeští občané lépe informováni o možnostech jak spořit 
energií i o potenciálu týkajícího se energetické účinnosti. 

 
94. Opatření tedy přispívají k cíli Společenství „ochrana životního prostředí“. 
 
95. Nezbytnost podpory a její motivační účinek. Zelená kniha o energetické 

účinnosti i velký počet akademických publikací na dané téma ukazují, že 
jednou z velikých překážek, které je nutno překonat při uskutečňování úspor 
energie je nedostatek informací občanů. Dva, nyní již známé, problémy 
uvedené v zelené knize vykreslují problém: za prvé, úplné vypínání 
elektronických přístrojů, namísto jejich přepnutí do stavu „stand by“ by 
umožnilo dosáhnout úspor energie ve výši 40 %. Tuto možnost ovšem zná 
málo lidí. Dále, pouhá lepší nahuštění pneumatik automobilů umožní uspořit 
mnoho benzínu. Informační kampaň dá českým občanům informaci a 
potřebnou motivaci na uskutečnění velikých úspor energie. 

 
96. Proporcionalita podpory. Komise se domnívá, že podpora na produkci médií 

ovlivňuje obchody mezi členskými státy pouze omezeně a nenarušuje 
hospodářskou soutěž do míry, která by porušovala společný zájem 
z následujících důvodů: 

 Produkce jsou v češtině, což omezuje jejich použitelnost v dalších 
členských státech; 

 Produkce slouží zájmu Společenství, kterým je ochrana životního 
prostředí; 

 Výše podpor jsou velice omezené (přibližně 16 000 EUR na produkci). 
 
97. Co se týká organizace seminářů, je třeba nejprve brát v úvahu jejich neziskový 

charakter, což má za následek, že organizátor nemůže požadovat účast na 
nákladech, které přesahují určitou symbolickou částku. Je tedy nutné nalézt 
alternativní zdroje financování, které by pokryly přibližně 50 % nákladů, 
protože příspěvek českého státu je omezen na 50 %. Navíc je třeba brát 
v úvahu maximální výši 2 500 EUR na den při organizaci semináře, z čehož je 
možno odvodit, že finanční podpora je zcela v souladu se zamýšleným cílem. 

 
98. Vzhledem k výše uvedeným informacím se Komise domnívá, že podpora je 

nezbytná ke sledování cíle Společenství a výhoda poskytnutá podporou není 
natolik nepřiměřená, aby měla vliv na hospodářskou soutěž a obchod 
Společenství v rozporu se zájmem Společenství. Proto se Komise domnívá, že 
podpora je v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. 

                                                           
17  Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3. 
18  Bod 3 pokynů. 
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4. Rozhodnutí. 
 

Komise tedy rozhodla, že režim oznámený českou vládou nepředstavuje 
podpory co se týká opatření 1 a 3 až 4, s výjimkou parkovišť „P+R“. To je 
případ také pro část opatření 2, kde státní podpora nemůže ovlivnit obchody 
mezi členskými státy ve smyslu čl. 87 odst. 1, zbývající část opatření 2 je 
podpora slučitelná se společným trhem. Opatření 5 a opatření 4 co se týká 
parkovišť „P+R“ je také podporou, která je slučitelná se společným trhem. 

Pokud by tento dopis obsahoval skutečnosti důvěrné povahy, které nesmějí být 
zveřejněny, informujte o tom Komisi do 15 pracovních dnů ode dne přijetí 
tohoto dopisu. Jestliže Komise neobdrží odůvodněnou žádost v předepsané 
lhůtě, bude mít za to, že souhlasíte se sdělením tohoto rozhodnutí třetím 
stranám a se zveřejněním celého textu dopisu v závazném jazykovém znění na 
internetových stránkách: 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Žádost je nutno 
zaslat doporučeným dopisem nebo faxem na adresu: 

 
Commission européenne 
Direction générale de l’Energie et des Transports 
Direction A, unité A.4 
Bâtiment DM 24/Bureau 109 

B-1049 BRUXELLES 

Fax: 0032 2 29 64104 
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